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EEIKA Brno, s.r.o. x EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.
V elektroenergetické oblasti působí v České republice dvě firmy s podobným názvem – s výrazem EEIKA v názvu. Firmy EEIKA Brno, s.r.o. a EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o..
Přestože je každá z těchto firem samostatným subjektem, podobnost názvů, blízkost sídel i příbuzenský vztah majitelů, bývá někdy příčinou nejasností i komunikačních šumů. Obě firmy se
vyvinuly z podnikatelských aktivit Ing. Milana Šafránka, CSc. a Ing. Ivana Šafránka – otce a syna, zahájených v devadesátých letech – brzy po převratu. Oba zpočátku podnikali jako fyzické
osoby. Pro vyjádření předmětu podnikání připojili v názvu firem ke jménu zkratku EEIKA – „ElektroEnergetická Inženýrská Kancelář“. Při změně právní formy vložili výraz EEIKA do názvů
nových firem.
EEIKA Brno, s.r.o.
V roce 1992 založil Ing. Ivan Šafránek Elektroenergetickou inženýrskou kancelář „Ing. Ivan Šafránek - EEIKA“ orientovanou na služby
v elektroenergetice. Nosným programem ﬁrmy byly opravy a revize
transformátorů, revize rozvodných zařízení, kompletní servis regulační techniky a elektroenergetické poradenství.
Významným mezníkem ve vývoji ﬁrmy byl přelom let 1995-96, kdy ﬁrma do výrobního programu zařadila výstavbu kioskových trafostanic.
V roce 1999 převzala aktivity ﬁrmy Ing. Ivan Šafránek – EEIKA společnost EEIKA Brno, s.r.o..
Nosnou částí jejího výrobního programu je výstavba betonových kioskových trafostanic vlastní
typové řady PET®. První trafostanice této řady byla zprovozněna 7.12.1998 v Polné u Jihlavy.
Od tohoto okamžiku prošla typová řada, využívající subdodávek betonových částí ﬁrmy Prefa
Brno a.s., dlouhým vývojem. V distribučních sítích i u soukromých odběratelů spolehlivě funguje množství typových variant.
Druhou částí výrobního programu jsou servisní služby – opravy, revize a servis elektroenergetických zařízení. Servisní a opravárenské zákroky probíhají přímo na místě (u menších poruch),
případně ve ﬁremní opravárenské hale v Brně. EEIKA Brno, s.r.o. je smluvním partnerem ﬁrmy
SIEMENS pro servis zapouzdřených rozváděčů vn s izolací SF6.
V letošním roce otevřela EEIKA Brno, s.r.o. Projekční dům – PDE. V něm sídlí ﬁremní projekce el. zařízení – technologie i sítí a několik dalších projekčních ﬁrem. Soustředění několika
ﬁrem se širokým záběrem skýtá velký potenciál a zákazníkům výrazně usnadňuje zadávání
(zejména rozsáhlejších) zakázek.

EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.
Tradice společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. sahá do roku 1991, kdy
Ing. Milan Šafránek, CSc. jako fyzická osoba zahájil samostatné podnikání v energetice. Vznikla Elektroenergetická inženýrská kancelář
Ing. Milan Šafránek, CSc. - EEIKA. Ing. Šafránek, CSc. při podnikání využíval své celoživotní
zkušenosti s provozem energetických distribučních soustav. Kancelář byla zpočátku zaměřena
na inženýrskou činnost v energetice. S rozvojem ﬁrmy přibývaly další aktivity – montáž vyhrazených zařízení bez omezení napětí, opravy a servis zařízení, výstavba vedení apod..
V roce 1998 proběhla změna právní formy a vznikla společnost EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.
Společnost EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. sídlí ve vlastním areálu v Sokolnicích.
Výrobní program v současné době zahrnuje výstavbu širokého spektra elektroenergetických
zařízení – rozvoden, trafostanic, všech druhů vn vedení (volného, kabelového), veřejného
osvětlení a dalších.
Servisní skupina zajišťuje servis, opravy a revize zařízení pro elektroenergetiku – všech typů
trafostanic, rozvoden, vedení, rozváděčů apod.. Pro klienty závislé na nepřetržité dodávce
el. energie drží nonstop pohotovostní službu s garancí okamžitého obnovení dodávky energie.
Významnou částí je výroba širokého spektra nn rozváděčů. Nn rozváděče společnosti
EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. slouží k nejrůznějším účelům (např. ovládání scénické techniky)
v České republice, EU i mimo Evropu.
Po liberalizaci trhu s elektřinou získala EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. licence na prodej a distribuci
el. energie. V Jihomoravském kraji vybudovala a úspěšně provozuje několik lokálních distribučních soustav.
Více informací o programu společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.
najdete na www.eeikasafranek.cz
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10 let výstavby trafostanic

První kiosková trafostanice TMT® STANDARD 400 v Chudčicích

Z uvedeného popisu je vidět, že obě firmy vykazují některé podobné znaky, jejich činnost je podobná, v mnoha částech se doplňuje, v některých překrývá. V každém směru se však jedná o dvě
samostatné firmy, které si navzájem nekonkurují a v mnoha oblastech spolupracují. Možnost vzájemné výměny a využívání odborníků a specializované techniky při různých akcích vytváří
základ pro realizaci nejrozsáhlejších zakázek a akcí. Příkladem může být spolupráce při opravách transformátorů, montáži kabelových spojek apod..

Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk OLD PRINT, s.r.o., číslo 2, ročník 8.
Kontakt: EEIKA Brno, s.r.o., Jahodová 54, 620 00 Brno, tel.: 545 232 303, GSM 724 231 213, www.eeika.cz,
držitel certifikátu ISO 9001

V lednu roku 2006 uplynulo deset let od zahájení výstavby kioskových trafostanic firmou
EEIKA Brno, s.r.o.. V lednu 1996 zprovoznila firma Ing. Ivan Šafránek – EEIKA (předchůdce dnešní s.r.o.) první dvě kioskové trafostanice TMT® italského dodavatele MANNELLI

Vážení přátelé,
druhé letošní číslo eeikainfo magazínu vydané při příležitosti 14. mezinárodního veletrhu
elektrotechniky a elektroniky AMPER 2006 Vám přináší aktuální informace o dění ve firmě
EEIKA Brno, s.r.o.. Informuje o účasti EEIKA Brno, s.r.o. na rekonstrukci skupiny zděných
trafostanic v brněnské části distribuční sítě firmy E.ON Distribuce a.s.. Zde dochází k postupné obnově technologických zařízení v sedmnácti trafostanicích. Již delší dobu je zřejmé, že
názvy firem EEIKA Brno, s.r.o. a EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. svou podobností vyvolávají u některých partnerů otázky. Vztah dvou samostatných firem popisuje text uvnitř magazínu. V lednu oslavila EEIKA Brno, s.r.o. významné výročí. Od uvedení první kioskové trafostanice do
provozu uběhlo již 10 let. Článek věnovaný tomuto tématu rekapituluje další vývoj trafostanic.
Novinkou je NADSTANDARDNÍ ZÁRUČNÍ PROGRAM ROK+. EEIKA Brno, s.r.o. prodlužuje
(při splnění podmínek kvalitní péče) záruku na nově vybudované kioskové trafostanice PET®
o jeden rok. Přejeme Vám příjemné chvíle s eeikainfo magazínem a těšíme se na shledání
– např. ve firemní expozici na Amperu.
GROUP. Šlo o trafostanice TMT® STANDARD 400 v Chudčicích a TMT® MINIBOX v Brně
– na Barvičově ulici.
Vybudování obou trafostanic předcházela spolupráce s pracovníky tehdejší Jihomoravské
energetiky, a.s. na adaptaci stavební části i osazení technologickými zařízeními na provoz v distribuční síti JME, a.s. v České republice. Firma Ing. Ivan Šafránek - EEIKA získala výhradní
zastoupení firmy MANELLI GROUP pro Českou republiku na výstavbu a servis trafostanic
TMT®. V následujících letech firma Ing. Ivan Šafránek – EEIKA vystavěla desítky trafostanic
nejrůznějších výkonů pro distribuční sítě i napájení rozličných soukromých objektů. Zkušenosti s výstavbou i provozem trafostanic vedly k jejich neustálému vývoji a vylepšování užitných
vlastností. Snaha o co nejširší pokrytí specifických požadavků českého trhu vyústila ve vývoj
vlastní typové řady PET®.
7.12.1998 byla v Polné u Jihlavy předána Jihomoravské energetice, a.s. první
betonová kiosková trafostanice PET®
01 Malá Cihelna (PET® STANDARD
350d). Trafostanice byla vyvinuta ve
spolupráci s tuzemským dodavatelem betonových prefabrikátů – Prefa
Brno a.s. a za odborného přispění nezávislých odborníků. Stala se základem pro
vývoj nové typové řady schopné nabídnout řešení pro širokou škálu připojení
i variant zapojení v distribuční síti.

ROK+
EEIKA Brno, s.r.o. připravila pro své zákazníky novou nabídku pro odběratele kioskových
trafostanic PET® - NADSTANDARDNÍ ZÁRUČNÍ PROGRAM ROK+
Nabídka záručního programu se vztahuje na veškeré nově vybudované trafostanice typové
řady PET®.
Zařazení do záručního programu ROK+ se váže na autorizovanou technickou péči o konkrétní trafostanici již od jejího zprovoznění.
Kvalitní technická péče o trafostanici je důležitá pro její bezporuchový provoz a životnost

zařízení. Příslušná norma předepisuje pro kioskovou trafostanici periodickou revizi vždy po
pěti letech provozu. Přestože kioskové trafostanice PET® vykazují minimální poruchovost,
výrobce doporučuje mimo revize provádět průběžné servisní prohlídky a některé další úkony.
Firma EEIKA Brno, s.r.o. těží při péči o trafostanice z letitých zkušeností při jejich výstavbě,
servisu i úpravách – např. při změně způsobu využití. První trafostanici PET® zprovoznila již
v roce 1998. (viz článek o desetileté tradici výstavby trafostanic na jiném místě).
Pro provozovatele trafostanice je technická péče ﬁrmy EEIKA Brno, s.r.o. velmi komfortní. Na základě konkrétních podmínek provozu trafostanice vypracuje specialista ﬁrmy Plán
preventivní údržby zařízení. Podle něj servisní skupina následně postupuje. Většina servisních
úkonů probíhá při plném provozu, o všech je prováděn záznam do provozního deníku trafostanice.
Složitější úkony a úkony, při kterých je nutné odpojení trafostanice, jsou vždy předem konzultovány s energetikem, případně jinou zodpovědnou osobou provozovatele.
EEIKA Brno, s.r.o. – držitel certiﬁkátu ISO 9001 garantuje vysokou kvalitu péče. Díky ní je
schopna nadstandardní záruku poskytnout na veškeré montážní práce. U technologických
zařízení automaticky přenáší záruky jednotlivých výrobců.
Pro udržení nadstandardního záručního programu ROK+ je nutné nepřetržité trvání péče.
Při jakémkoliv neodborném nebo neautorizovaném zásahu do trafostanice je program ROK+
automaticky ukončen.
Úprava zděných trafostanic Brno – Bohunice
EEIKA Brno, s.r.o. realizuje pro společnost E.ON Distribuce a.s. rozsáhlou
obnovu a úpravu sedmnácti zděných
trafostanic v Brně – převážně ve Starém Lískovci a Bohunicích.
Zděné trafostanice jsou v současné době vybaveny vn rozváděči typu
RS06. Tyto rozváděče jsou již zastaralé
a vyžilé, nesplňují současné požadavky na provoz. Bohužel se vyznačují
značnou poruchovostí a manipulace
s nimi je (zejména v zimních měsících)
problematická. Poruchy vn rozváděčů

mohou zapříčinit výpadky dodávky el. energie v hustě obydlené části Brna.
E.ON Distribuce a.s. se pro zkvalitnění služeb zákazníkům rozhodla vybavit trafostanice
moderní technologií.
V průběhu jarních měsíců budou trafostanice vybaveny novými vn rozváděči SIEMENS
8DJ20 v zapojení 10 (v jednom případě v zapojení 71). Dvoutransformátorová stanice T75
Lány SZTŠ bude osazena rozváděčem Moeller GA 2KB 2TS. U všech trafostanic bude upravena kabeláž, včetně terénních úprav a provedeny odpovídající stavební úpravy interiéru trafostanice včetně nového vnitřního nátěru. U trafostanic, které to vyžadují, budou provedeny
i další úpravy. Oprava poškozené střechy, klemp. prvků apod..
Úprava trafostanic probíhá po etapách. Servisní četa EEIKA Brno, s.r.o. zahájila práce
28.2.2006 v TS 76 SPODNÍ. Do 25.5.2006 upraví EEIKA Brno, s.r.o. a partnerská subdodavatelská firma ELMOZ a.s.následující trafostanice:
T52 Čeňka Růžičky
T53 Neužilova u kotelny
T54 Spodní u č.24
T55 Rolnická u č.9
T56 Rolnická u č.5
T57 Vyhlídalova
T59 Havelkova u č.25
T60 Spodní u č..8
T71 Spodní u č.18
T75 Lány SZTŠ
T76 Spodní u č.2
T77 Souhrady u č.2
T78 Souhrady u č.14
T6 Rybízová
T26 Ulička
Hybešova 21 ČSAO
Zavřená

Nový rozváděč SIEMENS 8DJ20

Průběh celé akce nebude mít na aktuální uživatelský komfort odběratelů energie žádný vliv.
Většina trafostanic je zapojena v mřížové síti. U zbývajících bude na dobu úpravy (cca jeden
týden) provedeno sekundární přepnutí napájení.
Odběratelé nezaznamenají žádné výpadky v dodávce el. energie.
Starý rozváděč RS06

PET® PEXESO
Při příležitosti 10. výročí zahájení výstavby trafostanic připravila EEIKA Brno, s.r.o. pro své
partnery a přátele PET® PEXESO.

Na 14. mezinárodním veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2006 v Praze – Letňanech
ve dnech 4. – 7. 4.2006 vystavuje EEIKA Brno, s.r.o. v hale 1 ve stánku 1C22.
Představuje průřez dosavadní činnosti i absolutní novinky ve výrobním programu.
Těšíme se na shledání a rádi se Vám budeme věnovat po celou dobu veletrhu.

V letech 1998 – 2003 byly obě typové
řady trafostanic nabízeny souběžně. Již
v lednu 2002 EEIKA Brno, s.r.o. vybudovala a úspěšně předala stou kioskovou
trafostanici v České republice. V průběhu
vývoje se postupně rozšiřovaly možnosti vnitřního uspořádání trafostanic (tím i
možnosti osazení různými kombinacemi
technologických zařízení renomovaných
výrobců). Systém PET® SESTAVA umožnil budování trafostanic neomezeného
rozsahu pro napájení energeticky nejnáročnějších celků. Vnější vzhled získal na
rozmanitosti, trafostanice se stále více
přizpůsobovaly okolnímu prostředí. Některé trafostanice se staly součástí architektonického
řešení většího celku, v několika případech byly stěny zapuštěny do terénu, střecha osázena
vegetací.
Již několik let EEIKA Brno, s.r.o. intenzivně vyvíjí pouze typovou řadu PET®.
Odborné i finanční investice do vývoje – do
nové formy na odlívání menších a středních
trafostanic, do dalších zkoušek, které prokázaly vysoké bezpečnostní parametry trafostanic i vývoj kompaktní trafostanice přináší ovoce v podobě zvýšení uživatelského
komfortu a spokojenosti zákazníků.
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Průběh celé akce nebude mít na aktuální uživatelský komfort odběratelů energie žádný vliv.
Většina trafostanic je zapojena v mřížové síti. U zbývajících bude na dobu úpravy (cca jeden
týden) provedeno sekundární přepnutí napájení.
Odběratelé nezaznamenají žádné výpadky v dodávce el. energie.
Starý rozváděč RS06

PET® PEXESO
Při příležitosti 10. výročí zahájení výstavby trafostanic připravila EEIKA Brno, s.r.o. pro své
partnery a přátele PET® PEXESO.

Na 14. mezinárodním veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2006 v Praze – Letňanech
ve dnech 4. – 7. 4.2006 vystavuje EEIKA Brno, s.r.o. v hale 1 ve stánku 1C22.
Představuje průřez dosavadní činnosti i absolutní novinky ve výrobním programu.
Těšíme se na shledání a rádi se Vám budeme věnovat po celou dobu veletrhu.

V letech 1998 – 2003 byly obě typové
řady trafostanic nabízeny souběžně. Již
v lednu 2002 EEIKA Brno, s.r.o. vybudovala a úspěšně předala stou kioskovou
trafostanici v České republice. V průběhu
vývoje se postupně rozšiřovaly možnosti vnitřního uspořádání trafostanic (tím i
možnosti osazení různými kombinacemi
technologických zařízení renomovaných
výrobců). Systém PET® SESTAVA umožnil budování trafostanic neomezeného
rozsahu pro napájení energeticky nejnáročnějších celků. Vnější vzhled získal na
rozmanitosti, trafostanice se stále více
přizpůsobovaly okolnímu prostředí. Některé trafostanice se staly součástí architektonického
řešení většího celku, v několika případech byly stěny zapuštěny do terénu, střecha osázena
vegetací.
Již několik let EEIKA Brno, s.r.o. intenzivně vyvíjí pouze typovou řadu PET®.
Odborné i finanční investice do vývoje – do
nové formy na odlívání menších a středních
trafostanic, do dalších zkoušek, které prokázaly vysoké bezpečnostní parametry trafostanic i vývoj kompaktní trafostanice přináší ovoce v podobě zvýšení uživatelského
komfortu a spokojenosti zákazníků.
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EEIKA Brno, s.r.o. x EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.
V elektroenergetické oblasti působí v České republice dvě firmy s podobným názvem – s výrazem EEIKA v názvu. Firmy EEIKA Brno, s.r.o. a EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o..
Přestože je každá z těchto firem samostatným subjektem, podobnost názvů, blízkost sídel i příbuzenský vztah majitelů, bývá někdy příčinou nejasností i komunikačních šumů. Obě firmy se
vyvinuly z podnikatelských aktivit Ing. Milana Šafránka, CSc. a Ing. Ivana Šafránka – otce a syna, zahájených v devadesátých letech – brzy po převratu. Oba zpočátku podnikali jako fyzické
osoby. Pro vyjádření předmětu podnikání připojili v názvu firem ke jménu zkratku EEIKA – „ElektroEnergetická Inženýrská Kancelář“. Při změně právní formy vložili výraz EEIKA do názvů
nových firem.
EEIKA Brno, s.r.o.
V roce 1992 založil Ing. Ivan Šafránek Elektroenergetickou inženýrskou kancelář „Ing. Ivan Šafránek - EEIKA“ orientovanou na služby
v elektroenergetice. Nosným programem ﬁrmy byly opravy a revize
transformátorů, revize rozvodných zařízení, kompletní servis regulační techniky a elektroenergetické poradenství.
Významným mezníkem ve vývoji ﬁrmy byl přelom let 1995-96, kdy ﬁrma do výrobního programu zařadila výstavbu kioskových trafostanic.
V roce 1999 převzala aktivity ﬁrmy Ing. Ivan Šafránek – EEIKA společnost EEIKA Brno, s.r.o..
Nosnou částí jejího výrobního programu je výstavba betonových kioskových trafostanic vlastní
typové řady PET®. První trafostanice této řady byla zprovozněna 7.12.1998 v Polné u Jihlavy.
Od tohoto okamžiku prošla typová řada, využívající subdodávek betonových částí ﬁrmy Prefa
Brno a.s., dlouhým vývojem. V distribučních sítích i u soukromých odběratelů spolehlivě funguje množství typových variant.
Druhou částí výrobního programu jsou servisní služby – opravy, revize a servis elektroenergetických zařízení. Servisní a opravárenské zákroky probíhají přímo na místě (u menších poruch),
případně ve ﬁremní opravárenské hale v Brně. EEIKA Brno, s.r.o. je smluvním partnerem ﬁrmy
SIEMENS pro servis zapouzdřených rozváděčů vn s izolací SF6.
V letošním roce otevřela EEIKA Brno, s.r.o. Projekční dům – PDE. V něm sídlí ﬁremní projekce el. zařízení – technologie i sítí a několik dalších projekčních ﬁrem. Soustředění několika
ﬁrem se širokým záběrem skýtá velký potenciál a zákazníkům výrazně usnadňuje zadávání
(zejména rozsáhlejších) zakázek.

EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.
Tradice společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. sahá do roku 1991, kdy
Ing. Milan Šafránek, CSc. jako fyzická osoba zahájil samostatné podnikání v energetice. Vznikla Elektroenergetická inženýrská kancelář
Ing. Milan Šafránek, CSc. - EEIKA. Ing. Šafránek, CSc. při podnikání využíval své celoživotní
zkušenosti s provozem energetických distribučních soustav. Kancelář byla zpočátku zaměřena
na inženýrskou činnost v energetice. S rozvojem ﬁrmy přibývaly další aktivity – montáž vyhrazených zařízení bez omezení napětí, opravy a servis zařízení, výstavba vedení apod..
V roce 1998 proběhla změna právní formy a vznikla společnost EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.
Společnost EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. sídlí ve vlastním areálu v Sokolnicích.
Výrobní program v současné době zahrnuje výstavbu širokého spektra elektroenergetických
zařízení – rozvoden, trafostanic, všech druhů vn vedení (volného, kabelového), veřejného
osvětlení a dalších.
Servisní skupina zajišťuje servis, opravy a revize zařízení pro elektroenergetiku – všech typů
trafostanic, rozvoden, vedení, rozváděčů apod.. Pro klienty závislé na nepřetržité dodávce
el. energie drží nonstop pohotovostní službu s garancí okamžitého obnovení dodávky energie.
Významnou částí je výroba širokého spektra nn rozváděčů. Nn rozváděče společnosti
EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. slouží k nejrůznějším účelům (např. ovládání scénické techniky)
v České republice, EU i mimo Evropu.
Po liberalizaci trhu s elektřinou získala EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. licence na prodej a distribuci
el. energie. V Jihomoravském kraji vybudovala a úspěšně provozuje několik lokálních distribučních soustav.
Více informací o programu společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.
najdete na www.eeikasafranek.cz
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10 let výstavby trafostanic

První kiosková trafostanice TMT® STANDARD 400 v Chudčicích

Z uvedeného popisu je vidět, že obě firmy vykazují některé podobné znaky, jejich činnost je podobná, v mnoha částech se doplňuje, v některých překrývá. V každém směru se však jedná o dvě
samostatné firmy, které si navzájem nekonkurují a v mnoha oblastech spolupracují. Možnost vzájemné výměny a využívání odborníků a specializované techniky při různých akcích vytváří
základ pro realizaci nejrozsáhlejších zakázek a akcí. Příkladem může být spolupráce při opravách transformátorů, montáži kabelových spojek apod..

Pro firmu EEIKA Brno, s.r.o. vydává Michal Churavý, tisk OLD PRINT, s.r.o., číslo 2, ročník 8.
Kontakt: EEIKA Brno, s.r.o., Jahodová 54, 620 00 Brno, tel.: 545 232 303, GSM 724 231 213, www.eeika.cz,
držitel certifikátu ISO 9001

V lednu roku 2006 uplynulo deset let od zahájení výstavby kioskových trafostanic firmou
EEIKA Brno, s.r.o.. V lednu 1996 zprovoznila firma Ing. Ivan Šafránek – EEIKA (předchůdce dnešní s.r.o.) první dvě kioskové trafostanice TMT® italského dodavatele MANNELLI

Vážení přátelé,
druhé letošní číslo eeikainfo magazínu vydané při příležitosti 14. mezinárodního veletrhu
elektrotechniky a elektroniky AMPER 2006 Vám přináší aktuální informace o dění ve firmě
EEIKA Brno, s.r.o.. Informuje o účasti EEIKA Brno, s.r.o. na rekonstrukci skupiny zděných
trafostanic v brněnské části distribuční sítě firmy E.ON Distribuce a.s.. Zde dochází k postupné obnově technologických zařízení v sedmnácti trafostanicích. Již delší dobu je zřejmé, že
názvy firem EEIKA Brno, s.r.o. a EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. svou podobností vyvolávají u některých partnerů otázky. Vztah dvou samostatných firem popisuje text uvnitř magazínu. V lednu oslavila EEIKA Brno, s.r.o. významné výročí. Od uvedení první kioskové trafostanice do
provozu uběhlo již 10 let. Článek věnovaný tomuto tématu rekapituluje další vývoj trafostanic.
Novinkou je NADSTANDARDNÍ ZÁRUČNÍ PROGRAM ROK+. EEIKA Brno, s.r.o. prodlužuje
(při splnění podmínek kvalitní péče) záruku na nově vybudované kioskové trafostanice PET®
o jeden rok. Přejeme Vám příjemné chvíle s eeikainfo magazínem a těšíme se na shledání
– např. ve firemní expozici na Amperu.
GROUP. Šlo o trafostanice TMT® STANDARD 400 v Chudčicích a TMT® MINIBOX v Brně
– na Barvičově ulici.
Vybudování obou trafostanic předcházela spolupráce s pracovníky tehdejší Jihomoravské
energetiky, a.s. na adaptaci stavební části i osazení technologickými zařízeními na provoz v distribuční síti JME, a.s. v České republice. Firma Ing. Ivan Šafránek - EEIKA získala výhradní
zastoupení firmy MANELLI GROUP pro Českou republiku na výstavbu a servis trafostanic
TMT®. V následujících letech firma Ing. Ivan Šafránek – EEIKA vystavěla desítky trafostanic
nejrůznějších výkonů pro distribuční sítě i napájení rozličných soukromých objektů. Zkušenosti s výstavbou i provozem trafostanic vedly k jejich neustálému vývoji a vylepšování užitných
vlastností. Snaha o co nejširší pokrytí specifických požadavků českého trhu vyústila ve vývoj
vlastní typové řady PET®.
7.12.1998 byla v Polné u Jihlavy předána Jihomoravské energetice, a.s. první
betonová kiosková trafostanice PET®
01 Malá Cihelna (PET® STANDARD
350d). Trafostanice byla vyvinuta ve
spolupráci s tuzemským dodavatelem betonových prefabrikátů – Prefa
Brno a.s. a za odborného přispění nezávislých odborníků. Stala se základem pro
vývoj nové typové řady schopné nabídnout řešení pro širokou škálu připojení
i variant zapojení v distribuční síti.

